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S A M I Z D A T
Nezávislý přehled dění ve světě i doma – migrační krize, islamizace, politika.

Evropa podle šaríje: stovky „nevěst“ jsou mladší než 14 let
Evropské
zákony
výjimečně umožňují
sňatek mladým od
16 let, pokud je
jeden z páru už
plnoletý, ale sňatky s
dětmi
podle
Mohamedova vzoru
jsou nepřijatelné a
zneužívání dětí je
trestné.
Přesto však německé úřady registrují za poslední rok téměř 1500
nezletilých migrantů v „manželství“, neoficiální čísla budou ještě podstatně
vyšší. Víc než polovina jsou provdané dívky, přicházející ze Sýrie, Iráku nebo
Afghánistánu. Šokující je, že 361 z nich je mladší než 14 let. Ve Švýcarsku
letos odhalili 119 případů vynucených sňatků, 26 se týkalo dětí mladších
šestnácti let. Výjimkou nebyly ani případy, kdy se jednalo o desetileté děti.
V praxi jsou polygamní vztahy i sňatky s nezletilými uzavřené podle práva
cizí země v Německu úřady často tolerovány. Zatímco nově založená vládní
pracovní skupina bude řešit, jak zpřísnit zákony, zrušit výjimky a začít zase
vymáhat německé právo, Švýcarsko nedávno odmítlo uznat dětský sňatek
a manžela čtrnáctileté deportovalo. Evropský soud pro lidská práva
Švýcarsko podpořil: stát nemusí uznat dětský sňatek uzavřený v zahraničí,
pokud je v rozporu s veřejným pořádkem platným v zemi. „Soud nevidí
žádný důvod, aby se odklonil od nálezu Federálního správního soudu
Švýcarska. Článek 8 Úmluvy nelze interpretovat tak, že uvaluje na státy
Úmluvy závazek uznat sňatek, ať náboženský nebo jiný, uzavřený
čtrnáctiletým dítětem."

iDNES: Migrace z Afriky? Ekonomičtí imigranti
iDNES 3.9.2016: "Většina běženců mířících přes Středozemní moře do
Evropy neutíká před válkou ani hladem. Jsou to ekonomičtí migranti.
Dvaadvacet kilometrů od Libye probíhá na moři tragikomické představení,
při němž se věci nenazývají pravými jmény... Celé je to jako hra. Migranti
vyplují oficiálně do Itálie, i když tam nikdy doplout nemohou. Nemají na to
například dost paliva. Mají ho však dost na to, aby se dostali na hranici
libyjských výsostných vod. Tam už na ně čekají zachránci, kteří slouží jako
vodní taxi do Itálie.“ Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
vysílá nejvíc migrantů Nigérie, Eritrea, Gambie, Guinea, Pobřeží Slonoviny,
Senegal, Mali, Somálsko, Súdán, Ghana. Téměř polovina ze států na
seznamu je sama cílem africké migrace, 8 z 10 není v kategorii „války a
útlaku“. Jejich obyvatelé prostě využívají příležitosti přidat se k lavině,
kterou strhla syrská krize.

info@samizdat2016.cz

Krátce:
V ČR probíhá soud „šátkové aféry“
muslimky z pražské zdrávky, žádá
100000 Kč za „náboženskou
diskriminaci“. Kauzu sleduje TV
Prima. V Británii zjišťují, že skandální
hromadné
zneužívání
stovek
nezletilých děvčat pakistánskými
gangy (kauza Rotherham) vesele
pokračuje. Až 40 % migrantů, kteří
ve Švýcarsku požádali o azyl,
okamžitě zmizí z dosahu úřadů a asi
pokračuje dále do Německa. Ve
Finsku byl muž okraden a zavražděn
žadateli o azyl z Iráku, napětí v zemi
roste.
Schengen na druhou: bude mít EU
společnou evropskou armádu?
V Bratislavě se 16. září koná summit
EU. Tématem bude i migrace, lepší
ochrana hranic EU včetně diskuse o
vztazích s Tureckem. Francie a
Německo znovu přicházejí s
požadavkem na vznik společné
evropské armády. Sobotka i Orbán
byli pro už před srpnovým
zasedáním premiérů zemí V4.
Odpůrcem nápadu byla až do
Brexitu Británie, protože dubluje
funkci NATO a je dalším stupněm k
eurounijnímu superstátu.
Už nejsme Charlie? Pražský
magistrát rozpustil happening kvůli
"urážce islámu"
Skandální
precedens:
pražský
magistrát rozpustil happening IMK
před saúdskou ambasádou kvůli
"znevažování islámu", zákon o
urážce náboženství však v naší zemi
nemáme. I podle EU je satira –
včetně satiry neuctivé a včetně
kritiky náboženství, chráněna jako
součást svobody projevu článkem 10
Evropské úmluvy o lidských právech.
Nechal by tedy magistrát zavřít i
redakci Charlie Hebdo?
http://www.samizdat2016.cz/
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11. září - dvě úplně odlišná výročí. Zažalují američané Saúdy za
útoky na WTC?
11.-12. září 1683, před 333 lety proběhla vítězná bitva u Vídně, jedna z
klíčových událostí obrany Evropy proti Osmanské říši. Pod vedením
polského krále Jana III. Sobieski se bitvy účastnili také Češi, Moravané a
Slezané. Osmanský sultán byl od roku 1517 do roku 1924 Chalífou, tedy
nejvyšší světskou i duchovní autoritou islámu, nástupce Mohameda a jeho
pokračovatel v džihádu.
11. září 2001 islámští teroristé
zavraždili v New Yorku 2996
lidí. Tajnosti kolem vyšetřování
daly vzniknout konspiračním
teoriím. Až letos, po 15 letech,
však USA dovolily zveřejnit část
zprávy vyšetřovací komise,
která byla z politických důvodů
utajována. Saúdská arábie ještě
na jaře hrozila finančním
postihem, pokud se vláda USA
rozhodne zprávu zpřístupnit. Ukázalo se, že 28 stran materiálů obsahovalo
citlivé informace ohledně finančních vztahů teroristů a Saúdské vlády, i když
nepřineslo důkaz o přímém napojení na saúdskou královskou rodinu.
Kongres proto tento pátek schválil zákon, který pozůstalým po obětech
teroristických útoků umožňuje žalovat vládu Saúdské Arábie. Už v květnu
návrh zákona schválil americký Senát. Bílý dům však stále drží verzi, že
důkazy o spojení nejsou a Obama dal po pátečním hlasování najevo, že bude
zákon vetovat.

Francie: útoky kvůli oblečení testují hranice tolerance
společnosti
Ve Francii opakovaně dochází k útokům na evropské ženy kvůli oblečení.
Poslední aféra, kdy gang útočníků napadl dvě rodiny s dětmi na procházce
a muži bránící ženy byli zraněni, je jen špičkou ledovce.
„Burkiny, rozšiřující se zahalování tváře, útoky na ženy v šortkách
a drsné zmlácení jejich partnerů, kteří se je snažili bránit,
vycházejí ze stejné logiky. Chtějí udělat z ženského těla sociální a
politickou otázku, a otestovat tím, kam až je společnost ochotná
zajít.“
Šéf civilní rozvědky Patrick Calver: „Kvůli rostoucímu počtu sexuálních útoků
islámských migrantů se všude zvyšuje extremismus. Jsme na hraně
občanské války.“

Krátké zprávy z nepřetržité války tajných služeb s teroristy
Francouzský ministr vnitra Cazeneuve: Od začátku roku bylo zatčeno kvůli
spojení s teroristy 300 lidí. Naposledy ve čtvrtek bylo zadrženo komando
žen, které chystaly útok na nádraží v Paříži. Dvě z nich byly sledovány jako
extremistky, třetí patřila k verbířům IS. Přesto nebyly zadrženy ani
deportovány, dokud se nepokusily o atentát. Německá policie zatkla tři
Syřany, kteří byli spící teroristickou buňkou IS. Do Evropy přišli na falešné
pasy a se stejnými převaděči jako pařížští atentátníci. Tolik k debatě o tom,
že mezi uprchlíky se teroristé rozhodně neskrývají (viz např. vládní agentura
HateFree Culture, rubrika hoaxy).

Zpráva BIS varuje před radikalizací
české muslimské komunity
Ve zprávě shrnující rok 2015 je
migraci věnovaná celá dlouhá pasáž.
Hrozby vidí především ve „fakticky
nemožné“
integraci
velkého
množství
cizinců
z
kulturně
odlišného prostředí a vytváření
uzavřených islámských komunit.
Test: Vracení ilegálních imigrantů
Zpráva z tisku: Řecko vrátilo do
Turecka letos už prvních pět
neúspěšných žadatelů o azyl. Jedná
se o čtyři Pákistánce a Egypťana.
Média
podobnými
články:
a) si dělají z lidí legraci
b) chtějí ukázat nefunkčnost
systému v porovnání se statisíci
přicházejících ilegálních imigrantů
c) chtějí přesvědčit, že vyhošťování a
dohoda s Tureckem funguje?
Turci nepovažují Rakousko za svůj
domov
Pouze 6,7% rakouských Turků
považuje Rakousko za svůj domov.
53,5% je připraveno zemi okamžitě
opustit, 39,8% by odešlo za úplatu
okolo 10 - 100 tisíc EUR. 88,8% by
odešlo to Turecka. Průzkum
provedla Unie evropsko-tureckých
demokratů, která má blízko k
tureckému prezidentovi Erdoganovi.
Ministr zahraničí Sebastian Kurz při
letních
demonstracích
na
Erdoganovu podporu ve Vídni
prohlásil: "Kdo se chce angažovat ve
vnitřní politice Turecka, má
samozřejmě možnost naši zemi
opustit."
Německo: „uprchlíci“
dovolenou domů

jezdí

po Švýcarsku (viz Samizdat 27. 6.
2016) hlásí případy zneužívání azylu
a finanční podpory azylantům i
Německo. Azylanti, kteří jsou vedeni
jako nezaměstnaní a pobírají dávky z
peněz
německých
daňových
poplatníků, cestovali do zemí jako je
Sýrie, Afghánistán či Libanon.
Na shledanou zase za týden.
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